
	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน	 จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับที่สามแล้วครับ	 
โดยกิจกรรมที่ผ่านมาหัวหน้ากิจกรรมพร้อมทีมงานทุกท่านได้ลงพื้นที่	 เพื่อสร้างเครือข่ายและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกันอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่แพร่	 น่าน	 พะเยา	 และเชียงราย	
ซึ่งในช่วงเวลานี้	 ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมอย่างยิ่งในการดำาเนินโครงการ	 เนื่องจาก
เป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน	 ทำาให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยมีเวลาเพื่อดำาเนินกิจกรรม 
ของโครงการและยังเป็นช่วงก่อนฤดูฝนจะเริ่มขึ้นเกษตรกรก็จะมีเวลาว่างในการเข้าร่วม 
รับการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณหัวหน้าโครงการและทีมงานทุกท่าน 
ที่ได้ช่วยขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยครับผม	นอกจากงานด้านลงพื้นที่เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆสู่ชุมชนแล้ว	 งานที่ได้ดำาเนินการควบคู่กันไปด้วยก็คือ	 งานพัฒนา
พื้นที่	 อุทยานเกษตรอินทรีย์	 (MJUP	Organic	 Park)	 เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	 เฉลิมพระเกียรติ	 และเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรก็กำาลัง 

เริ่มต้นพัฒนาในปีแรกเช่นกันครับ	 หากจะกล่าวถึงงาน
ด้านการพัฒนาพื้นที่อุทยานเกษตรอินทรีย์ในมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้-แพร่	 เฉลิมพระเกียรตินั้น	 ได้มีการวางแผนการพัฒนา
เอาไว้เป็นสามระยะ	 (5	 ปี)	 ได้แก่	 ระยะการวางรากฐาน	 
(2	 ปี,	 ปีงบประมาณ	 61-62)	 ระยะแรกของการพัฒนา
พื้นที่จำานวน	 110	 ไร่ 	 ให้ เป็นพื้นที่อุทยานเกษตรอินทรีย์	 
ทางโครงการได้กำาหนดพื้นที่และวางแผนพัฒนา	8	ศูนย์เรียนรู้ 
ซึง่ครอบคลมุทัง้กจิกรรมตน้ทาง	กลางทาง	และปลายทาง	ไดแ้ก	่
1.	 ศูนย์พรรณไม้และพืชผักพื้นถิ่น	 จังหวัดแพร่	 และภาคเหนือ 
ตอนบน	 2.	 ศูนย์ เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์	 3.	 ศูนย์เมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ	 4.	 ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ 
ในระบบอินทรีย์	 5.	 ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
ในระบบอินทรีย์	 (สัตว์เล็ก/สัตว์ใหญ่)	6.	ศูนย์เรียนรู้การอบรม
และสง่เสรมิการผลติพชืเศรษฐกจิแบบผสมผสาน	7.	ศนูยเ์รยีนรู ้
และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์และ	 8.	 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
	 ในปีต่อมาก็จะได้ดำาเนินการของบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารศาสตร์พระราชา	1	หลัง	และอาคารศูนย์เรียนรู้ 
จำานวน	 8	 หลัง	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และรองรับการศึกษาดูงานของเกษตรกรที่ เข้ามาเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาอุทยานเกษตรอินทรีย์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	เฉลิมพระเกียรติ	
(MJUP	Organic	Park)

ในมหาวทิยาลยั	ระยะการพฒันา	(2	ป,ี	ปงีบประมาณ	63-64)	ใน
การพัฒนาระยะนี้จะพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ให้ครบถ้วนมีความ
สมบูรณ์	 มีการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์ระดับ
สากล	พัฒนาการสร้างรายได้จากอุทยานเกษตรอินทรีย์	 และ
สามารถเปิดให้เกษตรกร	ผู้ที่สนใจ	หน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษา
ดูงานภายในศูนย์เรียนรู้ทั้ง	8	ศูนย์	เตรียมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อ
มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ	(Excellent	Centre)	มีการพัฒนารายวิชา
หรือหลักสูตรให้สอดคล้องกับศูนย์ความเป็นเลิศ	 (Excellent	
Centre)	ระยะมุ่งสู่ความยั่งยืน	(1	ปี,	ปีงบประมาณ	65)	ผลผลิต
จากอุทยานเกษตรอินทรีย์ได้รับมาตราฐานสากล	 สามารถ 
สรา้งรายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยัอยา่งเปน็ระบบ	เปน็ทีศ่กึษาดงูาน 
ให้กับเกษตรกร	ประชาชน	และหน่วยงานที่สนใจ	จัดงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติภาคพื้นเอเชียด้านเกษตรอินทรีย์	 
จัดงานวันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	ณ	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	
เฉลิมพระเกียรติ	 ทั้งหมดนี้ก็คือแผนงานฉบับย่อที่เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	 เฉลิมพระเกียรติ	
ให้เกิดเป็นอุทยานเกษตรอินทรีย์	ทั้งนี้ผมอยากจะกล่าวว่าสิ่งที่
สำาคญัทีส่ดุ	2	ประการ	ทีจ่ะใหง้านชิน้นีป้ระสบความสำาเรจ็ไดน้ัน้	
ประการแรกกค็ือทีมงานและเพือ่นสมาชิกทกุๆท่านทีเ่ข้ามาร่วม
ด้วยช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 ประการที่สองการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเพียงพอและมีความ 
ต่อเนื่องเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ครับ

ผศ.ดร.ตะวัน		ฉัตรสูงเนิน
หัวหน้าโครงการ



	 เป็นโครงการที่มีการจัดเสวนาของวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญกับเกษตรกร
ที่ประสบความสำาเร็จในการทำาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดแพร่	 นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวด
เกษตรกรที่ทำาเกษตรอินทรีย์ต้นแบบในพื้นที่จังหวัดแพร่	 โดยเลือกจากเครือข่ายเกษตรกร 
ที่โครงการย่อยของเกษตรอินทรีย์อื่นๆ	 ที่ทำาการฝึกอบรมให้ความรู้	 โครงการดังกล่าวยัง
เป็นโครงการที่สร้างเวทีให้เกษตรกรที่ทำาเกษตรอินทรีย์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 
ตลอดจนเปน็เวทใีนการแสดงผลงานของเกษตร	โดยมวีทิยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเปน็ทีป่รกึษาและ 
คอยให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำาเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน

การประชุมเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนืออย่างเข็มแข็งและยั่งยืน

กำาหนดการ	การประชุมเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนืออย่างเข็มแข็งและยั่งยืน
11	กรกฎาคม	2561

ณ	ห้อง	ST104	อาคารเทพ	พงษ์พานิช	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมหลัก  
08.00	น.	-	09.00	น.	 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน		
09.00	น.	-	09.30	น.		 การสัมนา	
09.30	น.	-	09.45	น.		 ชมวีดีทัศน์สรุปการดำาเนินโครงการฯ		
09.45	น.	-	10.00	น.			 เยี่ยมชมนิทรรศการ		
10.00	น.	-	12.00	น.			 การเสวนา	“เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต”	“ปัจจัยหลักในการทำาเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสำาเร็จ”	
13.00	น.	-	15.00	น.		 การเสวนา	“การปรับเปลี่ยนชีวิต	นำาชีวิตสุขี	ตามแนววิถีเกษตรอินทรีย์”		
15.00	น.	-	16.30	น.			 มอบเกียรติบัตร	และพิธีปิดโครงการ	ฯ		

กิจกรรมเสริม	 
-	การจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์		
-	ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์	จากกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย	
-	นิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	จังหวัดแพร่		
-	การประกวด	การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์	
-	กิจกรรมการถอดบทเรียน	กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	
-	นิทรรศการจุลินทรีย์	เพื่อการใช้ทดแทนเคมีภัณฑ์	
-	นิทรรศการการศูนย์เมล็และท่อนพันธ์ุอินทรีย์		
-	นิทรรศการการแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์	

ผลผลิต	
	 1.	เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่
	 2.	เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำาเกษตรอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเกษตรอินทรีย์
	 3.	เปน็เวทใีหเ้กษตรกรทีป่ระสบความสำาเรจ็ไดถ้า่ยทอดองคค์วามรูท้างดา้นเกษตรอนิทรยี์												
														และแสดงผลงานของตนเอง

จุดประสงค์
	 เกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดแพร่	 และเกษตรที่ทำาเกษตรอินทรีย์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ส่งผลให้เกิดการแผ่ขยายของการทำาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 
รายอื่นๆ	เพิ่มสูงขึ้น	และทำาให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้

อาจารย์	ดร.กมลพร		ปานง่อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรม	Highlight		 
-	การสาธิต	การประกอบอาหารด้วย	ผลผลิตเกษตรอินทรีย์	ที่ได้มาตรฐาน



	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตนำาโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ตะวัน		 
ฉัตรสูงเนิน	และคณะทำางาน	ได้จัดงานสัมมนาแนวทางการทำาเกษตรอินทรีย์	จังหวัดแพร่	เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล	
ประจำาป	ี2561	ไดร้บัเกยีรตจิาก	นายโชคด	ี	อมรวฒัน	์	รองผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร	่นายวรีะชยั		เขม็วงษ	์เกษตรจงัหวดัแพร	่และดร.ศกุร	ี	อยูส่ขุ	คณบดี
มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้แพรฯ่	เปน็ประธานในการเปดิงาน	โดยวทิยากรไดร้บัเกยีรตจิาก	รองศาสตราจารย	์ดร.ดนวุตั		เพง็อน้	ผูอ้ำานวยการสถาบนั
บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่	ภายในงานมีการลงทะเบียนเกษตรกรเพื่อติดตาม
ผลการทำาการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์	และมอบใบประกาศนียบัตรสำาหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน	ณ	โรงแรมแพร่นครา	จังหวัดแพร	่ 
เมื่อวันที่	4	เมษายน	2561



 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์	 นำาโดยอาจารย์ดร.พัตรเพ็ญ	 เพ็ญจำารัส	 และอาจารย์อิศรา		 
วัฒนนภาเกษม	ได้จัดอบรมสัมมนา	หัวข้อเรื่อง	“ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์”	ให้กับกลุ่มเกษตรกรจากบ้านหนุน	อำาเภอสอง	และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านม่วงคำา	อำาเภอวังชิ้น	จังหวัดแพร่	ผลิตภัณฑ์แปรรูปประกอบด้วย	แคบหมู	หมูฝอย	แหนม	น้ำาสมุนไพร	(อัญชัน	
ตะไคร้	สะระแหน่)	น้ ำากระเจี๊ยบ	น้ำาพริกเห็ด	ลูกชิ้น	เนื้อแดดเดียว	ไส้อั่ว	แหนม	เจอกี้	ณ	โรงงานนำาร่องอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัย
แม่โจ้	-	แพร่	เฉลิมพระเกียรติ

	 วันที่ 	 21	 มีนาคม	 2561	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 	 ดร.ตะวัน	 ฉัตรสูงเนิน	 นำาทีมอาจารย์ 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน	 
มะโนชัย	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 	 ประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่การดำาเนินงานโครงการเพื่อนำาเสนอความก้าวหน้า 
การดำาเนนิงาน	“โครงการสง่เสรมิและพฒันาระบบเกษตรอนิทรยีเ์พือ่เสรมิศกัยภาพและคณุภาพชวีติ”	โดยไดเ้ดนิทางเยีย่มชมพืน้ทีก่จิกรรม
ศูนย์พรรณไม้และพืชผักท้องถิ่นจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน	 พื้นที่กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์	 
พื้นที่กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน	พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

  กจิกรรมพฒันาสง่เสรมิตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีภ์าคเหนอื					ไดจ้ดัศกึษาดงูาน	ใหก้ลุม่เกษตรกรบา้นแมพ่งุหลวง	ตำาบลแมพ่งุ	 
อำาเภอวงัชิน้	และบา้นนาตมชมุชนสามคัค	ีตำาบลน้ำาชำา	อำาเภอสงูเมน่	จงัหวดัแพร	่ณ	ศนูยก์ารเรยีนรูก้ารผลติขา้วอนิทรยี	์ตำาบลไรอ่อ้ย	อำาเภอพชิยั	 
จังหวัดอุตรดิตถ์	 ของจ่าสิบตำารวจพิพัฒน์	 จีนทั่ง	 วิทยากรนำาโดย	 อาจารย์	 ดร.สมบัติ	 กันบุตร	 หัวหน้ากิจกรรม	 อาจารย์พันธวัช	 
ภผูาพนัธกานต	์	และจา่สบิตำารวจพพิฒัน	์	จนีทัง่	พรอ้มคณะทำางาน	บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปลกูขา้วอนิทรยี	์การออกแบบผลติภณัฑ์
เกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า	การผลิตปุ๋ยอินทรีย์	เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้นำาความรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง	
เมื่อวันที่	24-25	มีนาคม	2561



 กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	 (สัตว์เล็ก/สัตว์ใหญ่)	 ได้จัดอบรม	 “การเลี้ยงสุกรอินทรีย์”	 ได้รับเกียรติจาก	
อาจารย์	ดร.ศุกรี	อยู่สุข	หัวหน้ากิจกรรม	คุณประภาส	มหินชัย	ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและบำารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	คุณอดุลย์	ซาวโนไชย 
และคณะทำางาน	 ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร	ณ	 บ้านสันปู่สี	 ตำาบลหัวเมือง	 อำาเภอสอง	 จังหวัดแพร่	 
เมื่อวันที่	24	-	25	มีนาคม	2561

 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน	 เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	 ได้จัดศึกษาดูงาน
ให้กลุ่มเกษตรกรทั้ง	9	อำาเภอ	ได้แก่	อำาเภอร้องกวาง	อำาเภอหนองม่วงไข่	อำาเภอเมืองแพร่	อำาเภอลอง	อำาเภอวังชิ้น	อำาเภอสอง	อำาเภอ
สูงเม่น	 อำาเภอเด่นชัย	 จังหวัดแพร่	 และอำาเภอเวียงสา	 จังหวัดน่าน	 ได้เข้าศึกษาดูงาน	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์
เพื่อเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิต	ณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	–	แพร่	เฉลิมพระเกียรติ	และไร่ไออุ่น	เป็นไร่นาสวนผสมของคุณวิริยะ	แสนอุ่น	 
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	ผ.ศ.ดร.ตะวัน	ฉัตรสูงเนิน	หัวหน้าโครงการ	คุณกิติพงษ์	วุฒิญาณ	นักวิชาการเกษตร	คุณธวัชชัย	 
ชัยธวัชวิถี	 นักวิทยาศาสตร์	 และคณะทำางาน	 ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร	นำาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของ
ตนเอง	วันที่	12-29	มีนาคม	2561

 กิจกรรมการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	 นำาโดย	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปวีณา	 	 ฉัตรสูงเนิน	 และคณะทำางาน	 ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ	 “การพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต 
เกษตรอนิทรยีไ์ทยเพือ่การสรา้งเครอืขา่ยเกษตรอนิทรยีน์านาชาต	ิ”	ณ	โรงแรมแพรน่ครา	อำาเภอเมอืงแพร	่จงัหวดัแพร	่เมือ่วนัที	่31	มนีาคม	2561 

 กจิกรรมศนูยเ์มลด็และทอ่นพนัธุพ์ชืเกษตรอนิทรยีภ์าคเหนอื	จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร	ในหวัขอ้การเกบ็เกีย่วรกัษาเมลด็และทอ่นพนัธุพ์ชื 
เกษตรอินทรีย์เชิงคุณภาพ	 นำาโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธนากร	 	 ลัทธิ์ถีระสุวรรณ	 พร้อมคณะทำางาน	 ให้ความรู้กับเกษตรกร 
บา้นแมจ่ัว๊ะเพือ่นำาไปตอ่ยอด	และนำาไปใชใ้นการรกัษาเมลด็และทอ่นพนัธุพ์ชืเกษตรอนิทรยี	์ณ	บา้นแมจ่ัว๊ะ	ตำาบลปง	อำาเภอปง	จงัหวดัพะเยา	 
ในระหว่างวันที่	2-3	พฤษภาคม	2561



 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 จัดอบรมหัวข้อ	 “การเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์”	นำาโดยอาจารย์	ดร.กฤษดา		พงษ์การัณยภาส		พร้อมคณะทำางาน	ให้ความรู้กับเกษตรกร	อำาเภอหนองม่วงไข่	
ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ณ	อำาเภอหนองม่วงไข่	จังหวัดแพร่		ในวันที่	27	มีนาคม	2561

 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 การสร้างแบรนด์และช่องทางการตลาด 
นำาโดย	 อาจารย์	 ดร.สมบัติ	 กันบุตร	พร้อมคณะทำางาน	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 และช่องทางการตลอด 
เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและจดจำาง่ายขึ้นผ่านแบรนด์ที่คนใน	ชุมชนร่วมกันออกแบบ	ณ	บ้านไชยสถาน	อำาเภอเมือง	
และบ้านห้วยหาด-หลักลาย	อำาเภอปัว	จังหวัดน่าน	ในระหว่างวันที่	28-29	เมษายน	2561

 กิจกรรมการต่อยอดเกษตรอินทรีย์สู่การเพิ่มรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาเส้น
ทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์	 นำาโดย	 อาจารย์	 ดร.เกษราพร	 	 ทิราวงศ์	 พร้อมด้วยอาจารย์	 ดร.อำานวยพร	 	 ใหญ่ยิ่ง 
และคณะทำางานให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์	 ณ	 ตำาบลสวนเขื่อน	 อำาเภอเมือง	 ตำาบลบ้านกลาง	 อำาเภอสอง 
และตำาบลเด่นชัย	อำาเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่	ในวันที่	30	เมษายน	2561	และวันที่	3-4	พฤษภาคม	2561	



 ศนูยเ์รยีนรูก้ารอบรมและสง่เสรมิการผลติพืชเศรษฐกจิแบบผสมผสาน	เพือ่สรา้งรายไดอ้ยา่งยัง่ยืน	ไดส้ง่มอบตน้ไมใ้หก้บัเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	9	อำาเภอ	ได้แก่	อำาเภอร้องกวาง	อำาเภอหนองม่วงไข่	อำาเภอเมืองแพร่	อำาเภอลอง	อำาเภอวังชิ้น	อำาเภอหนองม่วง
ไข่	อำาเภอสอง	อำาเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่	และอำาเภอวียงสา	จังหวัดน่าน	นำาโดยนายธวัชชัย	ชัยธวัชวิถี	และนายกิติพงษ์	วุฒิญาณ	พร้อม
คณะทำางาน	เพื่อให้เกษตรกรได้นำาไปปลูกในพื้นที่สวนของตนเองที่ได้ระบุไว้	และทางกิจกรรมจะจัดการประกวดการจัดสวนแบบผสมผสาน
ต่อไป

 กิจกรรมสำารวจองค์ความรู้เพิ่มเติมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจ	
ทัศนคติและสร้างเครือข่าย	 นำาโดยอาจารย์อุบลวรรณ	 	 สุภาแสน	 ได้จัดกิจกรรมในการ
สำารวจข้อมูลกลุ่มเกษตรกรการทำาการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์	 การจัดการอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรและการศึกษาดงูานของกลุ่มเกษตรกร	จากกลุ่มเกษตรกร	8	อำาเภอ 
ในจังหวัดแพร่	 ได้แก่	 อำาเภอร้องกวาง	 อำาเภอสอง	 อำาเภอหนองม่วงไข่	 อำาเภอเมือง	 
อำาเภอสูงเม่น	 อำาเภอเด่นชัย	 อำาเภอลองและ	 อำาเภอวังชิ้น	 ในระหว่างเดือนมกราคม	 -	
พฤษภาคม	2561



	 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตในระบบอินทรีย์และลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์เกษตร  
นำาโดยอาจารย์	ดร.อภิรดี		เสียงสืบชาติ	ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์และสาธิตการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์ 

เพื่อนำามาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่	 อำาเภอจุน	 จังหวัดพะเยา	 และอำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 

เมื่อวันที่	8-10	พฤษภาคม	2561		

 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 จัดอบรมหัวข้อ	 “การเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์”	นำาโดยอาจารย์	ดร.กฤษดา		พงษ์การัณยภาส		พร้อมคณะทำางาน	ให้ความรู้กับเกษตรกร	อำาเภอสูงเม่น	ในเรื่อง
การเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ณ	อำาเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่		ในวันที่	10	พฤษภาคม	2561

	 กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	(สัตว์ปีก)	นำาโดยอาจารย์	ดร.วรศิลป์	มาลัยทอง	และคณะทำางานได้จัดอบรม 
ในหวัขอ้	“การเลีย้งไกพ่ืน้เมอืงอนิทรยี”์และไดน้ำาพนัธุไ์กแ่จกใหก้ลุม่เกษตรกรทีล่งทะเบยีบไว	้เพือ่นำาไปเลีย้งสรา้งรายไดใ้หก้บักลุม่เกษตรกร	
ณ	อำาเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน	ในวันที่	9-10	เมษายน	2561


